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Pałac Prymasowski –
świadek wielkiej historii

P

rzyciąga nie tylko dzięki bogactwu wnętrz czy interesującej bryle. Jego początki
sięgają XVII wieku, a jego budowę zainicjowali prymasi Polski, dlatego też nazywany jest Pałacem Prymasowskim lub Pałacem Arcybiskupim. To stąd pod-

czas bezkrólewia w pierwszej połowie XVIII wieku prymasi rządzili krajem – Skierniewice
stawały się tymczasową stolicą Polski. Pałac, choć początkowo nie znajdował się w granicach administracyjnych miasta, odegrał istotną rolę w jego rozwoju gospodarczym.
Klasycystyczny kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach zaprojektowano
w sposób niezwykły. Patrząc na niego z lotu ptaka, dostrzec można formujące się dzięki
specjalnemu układowi architektonicznemu litery A i O. Dlaczego akurat te? To na cześć
fundatora, ostatniego prymasa Rzeczypospolitej Obojga Narodów Antoniego Ostrowskiego. To właśnie on w latach 1777–1784 przewodził Kościołowi Katolickiemu w Polsce.
Miejscem jego rezydowania był oczywiście Pałac Prymasowski.

7
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Kościół pw. św. Jakuba w Skierniewicach ufundowany przez Antoniego Ostrowskiego, początek XX w.

Ostrowski pragnął pozostawić w Skierniewicach trwałe ślady swojej działalności. Duchowny pochodzący z biednej, zagonowej szlachty, zasłynął jako znakomity znawca spraw
ekonomicznych. W ekonomii królem mógł być nazwan i z niej wiele pożytkował – tak oceniali go współpracownicy, podkreślając równocześnie widoczne braki w wykształceniu
prymasa. Podobno nie znał prawa kościelnego, teologii ani języków obcych, ale mądrym
się zdawał, nie będąc nim w gruncie. Ostrowski miał być osobą niezwykle gościnną, mówiono o nim, że jest
zdolny, pełen życia, nastręczający się każdemu z przysługą, z pomocą, panów sobie ujmował,
a do tego zabiegły, gospodarny, rządny, do pracy nie leniwy, ciułał sobie grosz, z którego potem
korzystał dla pokazania się pomiędzy ludźmi, i zrobienia sobie stanowiska. Wszystko się Ostrowskiemu udawało, bo też rzadko kto od niego był zręczniejszy.

Ostrowski miał jednak nie stronić od towarzystwa kobiet i mocno sobie folgować.
W jego czasach Pałac Prymasowski w Skierniewicach był miejscem, w którym można było
dobrze zjeść i się zabawić. Znajdował się tu również swoisty fraucymer, to znaczy pokoje
dla biskupich dam. W pałacu pomieszkiwało wiele utrzymanek prymasa, pochodzących
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zarówno z warstwy plebejskiej, jak i z nieco zamożniejszego mieszczaństwa czy nawet
arystokracji. Kobiety zajmowały także stanowiska w kręgu jego najbliższych współpracowników. Na dworze Ostrowskiego panowało takie rozluźnienie obyczajów, że pałac nazywany był nawet „prymasarnią”. To niemalże jawne odstępstwo od zasad, jakimi powinna
się kierować głowa Kościoła, nie budziło jednak powszechnego zgorszenia i traktowane
było z wyrozumiałością.
Jako prymas żył w Skierniewicach po pańsku, choć bez nadmiernej rozrzutności. Sprawiał wrażenie człowieka niewywyższającego się ponad drobną szlachtę i szeregowe duchowieństwo, toteż – niezależnie od cytowanych i innych uszczypliwości – na ogół był lubiany.

Na przełomie wieków do Pałacu Prymasowskiego trafił inny niezwykły duchowny, arcybiskup Ignacy Krasicki. Pałacowa atmosfera i jej otoczenie
sprzyjała tworzeniu dzieł literackich, którym to oddawał się z zamiłowaniem. To tutaj tłumaczył z łaciny, pisał bajki i wydawał periodyk
literacki. Dodatkowo jeszcze zajął się upiększaniem przypałacowego parku i ogrodu. Ogrodnik, który czuwał nad pracami prowadzonymi w parku, został sprowadzony z Niemiec.
Innym lokatorem pałacu był francuski marszałek Ludwik Davout. Przebywał tu tylko przez rok, w latach 1807–1808, lecz był to
czas niezwykle ważny w jego życiu. Skierniewice wchodziły w skład
dóbr, których marszałek sprawujący najwyższą władzę wojskową
w Księstwie Warszawskim otrzymał od Napoleona Bonaparte. Davout zamieszkał w pałacu z żoną. Tu też urodziła się jedna z ich córek.
Marszałkowa nie przebywała jednak w pałacu zbyt często i Davout
większość czasu spędzał sam, co miało doprowadzić do romansu z niejaką panią Martin. Podobno była ona jak dwie krople wody podobAntoni Ostrowski

ną rzekomo do marszałkowej; dzięki tym pozorom legalności
jeździła ona za armią, ku wielkiemu niezadowoleniu cesarza.
Po przyjeździe małżonki do Skierniewic panią Martin dyskretnie oddalono.
Splendoru pałacowi dodali przede wszystkim rosyjscy
carowie, którzy przebywali tu raz lub dwa razy do roku.
Wydawać by się mogło, że to niedużo, ale sam wybór takiej lokalizacji letniej rezydencji cara nadawał miastu
znaczącą rangę polityczną. Najbardziej widocznym, wymiernym efektem tego wyboru było przeprowadzenie
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przez Skierniewice połączenia kolejowego, a dokładnie włączenie do linii kolei warszawsko-wiedeńskiej czy ustanowienie tu siedziby powiatu.
To tutaj też kwitło uczucie jednego z pretendentów do
carskiego tronu oraz jego wybranki, Joanny Grudzińskiej. Wielki książę Konstanty miał zakochać się w niej
już przy pierwszym spotkaniu jesienią 1815 roku na balu
u generała Józefa Zajączka. Od razu stała się dla niego
zakazanym owocem. Jego małżeńskie plany doprowadziły
do konfliktu z matką, cesarzową Marią Fiodorowną. Książęta musieli bowiem żenić się z przedstawicielkami rodów
panujących, poza tym Konstanty miał już żonę, z którą od kilkunastu lat pozostawał w separacji.
Ignacy Krasicki

Istnieje jeszcze inna historia tej miłości. Książę miał poznać Joannę
podczas jednego z cotygodniowych przeglądów wojska na placu Saskim

w Warszawie. Jego przyszła wybranka widziała ponoć, jak Konstanty znęcał się nad jednym ze stojących w szeregu polskich żołnierzy. Wstawiła się za niewinnym, kazała ukarać
i pojmać siebie zamiast niego. Zaszokowany jej postawą książę zainteresował się tą niezwykłą kobietą.
Po czterech latach znajomości z Joanną Konstanty zrzekł się korony imperium rosyjskiego jako brat cesarza Aleksandra I i związał życie z Królestwem Polskim. Być może było
to nawet „pożądane” rozwiązanie, z pożytkiem dla carskiego dworu. W ten sposób bowiem
pozbyto się krnąbrnego Konstantego. Po śmierci urzędującego cara na tron miał wstąpić

Zjazd trzech cesarzy, 1884 r.
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trzeci z braci, Mikołaj. W zamian za zrzeczenie się praw do tronu Konstanty uzyskał zezwolenie na rozwód i zgodę na małżeństwo z Joanną. Był to pierwszy rozwód w historii rodziny cesarskiej. Romanowowie bardzo szybko zaakceptowali Joannę, nazywając ją „drogą
siostrą”, a car nadał szwagierce tytuł jaśnie oświeconej księżnej łowickiej. Pochodził on od
nazwy dóbr ziemskich, które Konstanty dostał w nagrodę za reorganizację armii polskiej.
Car Aleksander zapisał we wspólnocie majątkowej ziemię całego powiatu łowickiego
oraz miasto Łowicz. Na tych ziemiach, znacznie wcześniej niż w innych częściach Królestwa Polskiego, przeprowadzono oczynszowanie chłopów. Dobra Księstwa Łowickiego stanowiły kompleks dobrze zagospodarowanych posiadłości, do 1838 roku już oczynszowanych i przynoszących znaczne dochody.
Małżeństwo było szczęśliwe. Konstanty miał choleryczną naturę i znany był ze swoich
sadystycznych i psychopatycznych skłonności (m.in. znęcał się nad poprzednią żoną,
wpuszczając do jej komnat myszy i szczury). Mówił: ta Polka mnie ucywilizowała, przed
jej poślubieniem byłem zwykłym rosyjskim niedźwiedziem. Joanna z kolei prosiła Boga aby
się to utrzymało. Rezydencja szczęśliwej pary w Księstwie Łowickim mieściła się w dawnym Pałacu Prymasowskim w Skierniewicach. Sielski niemal żywot zakłócił wybuch powstania listopadowego, a znienawidzony książę Konstanty był pierwszym
celem ataku powstańców. W przebraniu miał opuścić belweder.
Wkrótce zapadł na cholerę i zmarł. Śmierć męża była dla Joanny
wielkim ciosem. Zmarła dokładnie w pierwszą rocznicę wybuchu powstania. Swój polski majątek przekazała w testamencie królowi polskiemu ktokolwiek nim będzie. W 1835 roku
na życzenie cara Mikołaja I na suficie w pokoju bilardowym pałacu w Skierniewicach wykonano plafon przedstawiający boginię Jutrzenkę z twarzą jego szwagierki Joanny
Grudzińskiej, księżnej łowickiej. Plafon znajduje
się tam do dzisiaj i jest największą z atrakcją
tzw. sali Pod Jutrzenką.
15–17 września 1884 roku na skierniewicki pałac skierowane były oczy
całej Europy. Wtedy to odbył się tutaj zjazd trzech cesarzy: cara Rosji
Aleksandra III, cesarza Niemiec
Wilhelma I oraz cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa. Pałac
Książę Konstanty i Joanna Grudzińska
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Pałac podczas I wojny światowej

był w tym czasie światową stolicą dyplomacji, a zjazd miał na celu umocnić układ panujący między zaborcami Polski. Osiemnaście lat później, bo w 1902 roku, w jednej z pałacowych sal, nazywanej salą Za Lustrem, dla cara zaśpiewał włoski śpiewak Enrico
Caruso, król tenorów pierwszego 20-lecia XX wieku. Co ciekawe, to właśnie w tym
samym roku rozpoczęła się jego wielka światowa kariera.
Po odzyskaniu niepodległości Pałac Prymasowski z folwarkiem został oddany Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), która otworzyła
tu swoją filię. Przez lata zmieniała się jego rola i przeznaczenie. To tu w latach 1918–1939 rozpoczęto eksperymenty, które
miały poprawić stan polskiego warzywnictwa. Pałac jednak ciągle nie tracił dawnego blasku. Nic więc
dziwnego, że w czasie II wojny światowej był siedzibą
władz okupacyjnych i gościł m.in. samego Adolfa Hitlera.
Po wojnie znów powróciła tu SGGW, a profesor Szczepan
Pieniążek stworzył znany dziś na całym świecie instytut
naukowo-badawczy, zajmujący się przede wszystkim
sadownictwem.

Ławeczka prof. Szczepana Pieniążka
na Rynku w Skierniewicach
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rzy twarze rójcy

Niezwykły obraz Trójcy Świętej znaleźć można
w modrzewiowym kościółku w Boczkach Chełmońskich

B

oczki Chełmońskie to wieś licząca dziś niespełna 400 mieszkańców. Znana
jest z tego, że to tu przyszedł na świat i spędził pierwsze lata życia malarz Józef Chełmoński. Wydawać by się mogło, że to właśnie miejsce narodzin nie-

zwykłego artysty jest jedynym powodem, aby odwiedzić Boczki. Oryginalny dworek należący do jego rodziny już nie istnieje, ale w tym samym miejscu znajduje się inny budynek,
w którym znaleźć można pewne artefakty będące świadkami narodzin Chełmońskiego.
Z budynkiem sąsiaduje drewniany modrzewiowy kościół pw. św. Michała Archanioła
i św. Rocha, wybudowany jako kaplica w latach 1760–1761 staraniem Kapituły Łowickiej.
Postawiono go ponoć, aby z Bożą pomocą zażegnać panującą wówczas w tej okolicy zarazę zwierząt. Niewielki kościółek przyciąga swoją ciekawą kubaturą, jednak dopiero
jego wnętrze skrywa pewną zagadkę.
W tej niewielkiej kaplicy mieści się… unikatowy nawet na skalę światową obraz. Przedstawia Trójcę Świętą, którą namalowano w sposób całkowicie odmienny od konwencjonalnych
wizerunków. Na malowidle widnieje głowa o trzech twarzach z trzema parami ust, trzema
nosami i dwiema parami oczu. Znana jest data powstania oraz nazwisko fundatora, napis na
płótnie głosi: „FONDATOR BARTLOMI RZESNY 1768”. Nieznany pozostaje tylko twórca dzieła. Przyjmuje się, że namalował je artysta ludowy, być może pochodzący z tych stron.

13
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Gdy w IV wieku sformułowano dogmat o Trójcy Świętej, stał się on przedmiotem gwałtownych sporów teologicznych. Dyskutujący o nim uczeni zarzucali sobie nawet herezję. W związku z teologiczną niedookreślonością
Trzech Osób Boskich artyści miele wiele problemów z ich przedstawianiem. Obradujący w latach 1545–1563 sobór trydencki potępił wyobrażenie Trójcy Świętej nawiązujące do motywów antycznych, a wyobrażenie
jednej postaci o trzech głowach miało istotnie mitologiczną proweniencję.
Kilkadziesiąt lat później, w 1628 roku, papież Urban VIII sformułował
w swej bulli zakaz o podobnej treści, który potwierdził w roku 1745 papież
Benedykt XIV. Chodziło głównie o to, aby trójgłowa postać uosabiająca
Trójcę nie kojarzyła się zbytnio z podobnie malowaną wówczas bestią –
diabłem. Z podobnych wizerunków drwili protestanci, nazywając takie
dzieła „katolickimi cerberami”, bowiem Cerber w mitologii greckiej to
pies o trzech głowach.
Jedyny znany w Polsce obraz Trójcy Świętej przedstawionej zgodnie z zakazanym wzorem ikonograficznym pochodzi ze wsi Boczki Chełmońskie.
Jego autora charakteryzowała albo wielka przekora, albo indywidualizm
twórczy. Brak podpisu autora na odwrocie to typowy zabieg malarzy ludowych – zarówno tych, którzy artystyczną pracę traktowali w sposób zawodowy, jak i twórców amatorów. Ci drudzy najczęściej skupiali się w miastach. Zaliczano ich do
tzw. malarzy cechowych o różnym stopniu uzdolnienia. Typowo rzemieślnicze traktowanie pracy
malarskiej i konieczność utrzymania szybkiego
tempa produkcji prowadziła do tego, że pojęcie
ambicji autorskich zanikało, a tematyka obrazów
ubożała. Niemal każdy obraz stworzony przez malarza rzemieślnika czerpał z malarstwa kościelnego, dlatego był zgodny ze schematami przyjętymi
w sztuce kościelnej. Twórcy również świadomie
rezygnowali z własnej inwencji, nie
chcąc narażać się na zarzuty ze stron
duchowieństwa. Indywidualistów podobnych do malarza, którego obraz

Trzy Osoby Boskie na obrazie mają
jedną głowę o trzech twarzach
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Dogmat Trójcy Świętej był przez wieki
przedmiotem sporów teologicznych

Kościół uznał wizerunki Trójcy Świętej
o trzech obliczach za heretyckie

znalazł się w Boczkach, było niewielu. Oprócz krajowych wzorów artyści naśladowali również te napływające zza granicy.
Niewykluczone, że niezwykły obraz Trójcy Świętej nawiązuje
do innego, istniejącego gdzieś wtedy w Europie.
Sam obraz jest feretronem – dziełem namalowanym obustronnie, oprawionym w ozdobne ramy z podstawą. Feretrony
najczęściej przedstawiają wizerunki Chrystusa, Najświętszej
Maryi Panny, patronów parafii, postacie szczególnie czczone
na danym terenie lub patronów stanów cywilnych zawodów,
np. rolników. Ze względu na funkcjonalną oprawę feretrony
obnosi się w trakcie procesji liturgicznych.
Po drugiej stronie feretronu z Boczek Chełmońskich namalowany został obraz Matki Boskiej z Turska (okolice Poznania). Do dziś nie wyjaśniono, dlaczego artysta uwiecznił
akurat ten wizerunek Maryi. Odkryto na nim napis: „Cudowny wizerunek Maryi”. Wydarzenia związane z cudami w Tursku miały miejsce trzy lata po wybudowaniu kaplicy w Boczkach. Warto wiedzieć, że w XVIII wieku na terenie ówczesnej
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Obraz z Boczek Chełmońskich jest feretronem

ziemi łowickiej niezwykłą popularnością cieszył się zarówno kult Matki Boskiej z Turska, jak i z Kodenia. Feretron zaprezentowano na wystawie pt. „Oblicza Boga”, trwającej od grudnia 1999 do września 2000 roku w ramach Festiwalu Europejskich Miast
Kultury. Uznany został wówczas za najcenniejszy eksponat wystawy.
Być może historia feretronu znajdującego się w Boczkach związana jest z kaszubską tradycją tzw. tańca feretronów. Narodziła się ona w Kalwarii Wejherowskiej prawdopodobnie
w pierwszej połowie XVIII wieku, a więc mniej więcej w czasie powstania malowidła z Boczek. Wiele wskazuje na to, że została zapoczątkowana przez ojców franciszkanów opiekujących się Kalwarią. Taniec ten, wykonywany podczas określonych świąt kościelnych, wygląda następująco: cztery osoby wyznaczone do niesienia obrazu na specjalnych podporach
ustawiają się kolejno naprzeciwko ołtarza, zgromadzonych pielgrzymów oraz tzw. Bożej
Męki (wizerunku ukrzyżowanego Chrystusa). Wykonują obrazem ukłon w przód, w tył,
w prawo i w lewo. Co ważne, jest to znak krzyża lub Trójcy Świętej. Potem następuje seria
energicznych obrotów obrazem oraz ukłon w przód. Obrót, a więc ruch po kole, symbolizuje jedynego Boga w trzech osobach, natomiast ukłon w przód ma charakter pozdrowienia.
To prawdziwy cud, że obraz Trójcy Świętej z Boczek Chełmońskich przetrwał do dziś.
Nie został zaliczony przez miejscowych duchownych do „bohomazów” i zniszczony, co
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Zwyczaj tzw. tańca feretronów pochodzi z Kaszub

zdarzało się często w przypadku podobnej twórczości wykraczającej poza kanon. Jego
autor musiał być zapewne twórcą niebanalnym o szerokich horyzontach, gdyż styl dzieła
nawiązuje także do ludowej sztuki bizantyjskiej, ruskiej czy austriackiej.
Czy obraz był podarunkiem dla duchownego z łowickiej kapituły? Czy ten, być może
nieco zaskoczony jego kontrowersyjną treścią, postanowił przekazać go do niedawno
powstałej kaplicy w Boczkach, aby tam przebywał w pewnym odosobnieniu? Rzeczywiście był on ukryty, gdyż ówczesny prymas Polski Władysław Łubieński zezwolił na otwarcie kaplicy dla kultu publicznego tylko raz w tygodniu. Uczęszczano do niej zwłaszcza,
gdy następowały roztopy i wylewy wiosenne uniemożliwiały wiernym przedostanie się
do miasta. Do boczkowskiego kościółka przybywał wtedy wikariusz kolegiaty, aby odprawić mszę świętą. Niezwykły obraz mogła więc oglądać tylko niewielka grupa miejscowych ludzi i to też bardzo rzadko.
Czy w istocie sam mistrz Chełmoński mógł w jakiś sposób inspirować się obrazem?
Być może tak, bo w drewnianym kościółku był zapewne nie raz, a dowodem na to ma być
według niektórych badaczy jego twórczości obraz W kościele, którego oryginał zaginął
w czasie wojny.
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